
 
 

Dotacje na innowacje 
Inwestujemy w waszą przyszłość 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 
 

        Kozienice, dnia 17.09.2012r. 
Nr sprawy :OiN.033.74.2012 

 
                                                                     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
(Zamówienie publiczne poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych) 
I. Zamawiający:  

Powiat Kozienicki 
ul. Kochanowskiego 28  
26-900 Kozienice 
Tel. 48/611-73-00 
Fax 48/611 -73-06 
e-mail: sekretariat@kozienicepowiat.pl 
www.kozienicepowiat.pl 
 

II. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
- Pani Jolanta Kucharska – Koordynator ds. funduszy europejskich i rozwoju powiatu. 
Tel. 48/611-73-24  

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
1) Pendrive z logo grawerowanym laserowo, 4GB, ilość - 91szt. (kolorystyka pendrive do 

uzgodnienia z zamawiającym).  

Opis grawerowania zgodny ze wzorem i  „Przewodnikiem w zakresie promocji projektów 

finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla 

beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu” 

Wzór nadruku: 
 

 

 

 

2) Torba z logo na dokumenty, ilość 80- szt. (kolorystyka do uzgodnienia z 

zamawiającym) 

Torba o zbliżonych wymiarach 43 cm x 36 cm x 11,5 cm, wykonana z poliestru powinna 

posiadać przegródki na dokumenty. Z przodu torby powinien znajdować się czarnobiały  

nadruk zgodnie z wzorem oraz tytuł projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

Powiecie Kozienickim”. Loga powinny być zgodne z dokumentem „Przewodnik w zakresie 

promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
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Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

programu” 

Wzór nadruku: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3) Projekt i wykonanie 310 naklejek na folii o wymiarach 4 x 7 cm. Trwałość wydruku 

musi być zachowana przez okres 7 lat. Naklejka powinna być wykonana zgodnie ze wzorem 

Wzór nadruku: 

 

 
 

 

4) Roll - up z 

wydrukiem ok. 80x200 mm, z nadrukiem w pełnym kolorze wysokiej jakości wg.. naszego 

projektu. Wydruk jednostronny wykonany technologią cyfrową, konstrukcja aluminiowa 

( kaseta) w kolorze srebrnym wyposażona w jeden maszt składany do kasety, w komplecie 

czarna torba transportowa . 

Nadruki na materiałach promocyjnych  powinny być zgodne z „Przewodnikiem w zakresie 
promocji projektów finansowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 
dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu ”.  

 
IV. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cenna oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy 
realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do poddania całkowitej ceny zamówienia z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych 
polskich 

 
V. Termin wykonania zamówienia:  do dnia 04.10.2012r. 
 
VI. Opis kryteriów: 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena 100% 
 
VII. Opis warunków w postępowaniu. 
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Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu wykonywania przedmiotu 
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz 
normami, a także zgodnie z „Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych 
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji 
zaangażowanych we wdrażanie programu ” 
 
VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
zamowienia@kozienicepowiat.pl lub faksem na numer 48/611-73-29, lub dostarczona na adres: 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice do dnia 
19.09.2012 r. do godz. 15.30 pok.1.(kancelaria) z dopiskiem „Oferta na wykonanie 
materiałów promocyjnych.” . 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
XIX. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie zamówienia :  
 

1) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisania umowa o 
wykonanie materiałów promocyjnych. Jednocześnie wykonawca zobowiązany będzie 
do przedłożenia oświadczenia (Załącznik Nr 2) 

Wykaz załączników:  
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy 

realizacji zamówienia „Wytycznych dla beneficjentów w zakresie działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013” 

               
 

 Zatwierdzam: 
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